
VI SORTERER AFFALD
FORDI DET NYTTER!

Ny og bedre 
affaldssortering til dig

Sorteringsvejledning



Din nye affaldsløsning
Køge Kommunes nye affaldsordning vil gøre det 
nemmere for dig at sortere dit affald. Samtidig er
du med til at sikre et grønnere Køge og at flere 
ressourcer bliver genanvendt. Her kan du se 
piktogrammer for de forskellige affaldstyper.

Bliv klar til sortering
Affaldssortering handler om at finde smarte løsninger, der passer 
ind i ens hverdag. Måske er du klar og ved allerede, hvordan du 
vil gøre det. Ellers giver vi dig her et par tips, som du måske kan 
bruge til at gøre din sortering nemmere. For jo mere du sorterer, 
jo mere kan vi sende til genanvendelse.

1   Brug køkkenspanden 
Sæt fx spanden på køkkenbordet, 
allerede når du laver mad. Så kan 
grøntsagsskræller og andre madrester 
komme direkte ned i spanden. Hvis du 
har plads, kan spanden bo under din 
vask, så den er lige ved hånden.

4   Kurve til papir, pap og flasker 
Har du en lille entre eller et andet 
godt sted, kan du sætte en eller to 
små kurve op til papir og småt pap.
Så er det nemt at tage med, når du 
alligevel skal ud med affald.

2   Plads under vasken 
I nogle køkkener er der en  
skuffe med plads til  
sorteringsbeholdere.  
Udnyt den mulighed  
– det gør sorteringen  
nemmere.

5   Poser på døren 
Er pladsen trang, kan du vælge at 
hænge poser til glas, plast, metal, 
småt pap og papir op på indersiden  
af din køkkendør.

3   Måske poser på indersiden  
af skabslågen? 
Hvis dit køkken er af ældre dato, har 
du måske en låge i skabet  
under køkkenvasken.  
Overvej, om du kan sætte  
et par kroge op på inder- 
siden af lågen, så du kan  
hænge poser op dér til glas,  
plast og metal.

6   Slip fantasien løs! 
Affaldssortering handler om at 
finde smarte løsninger, som lige 
passer ind i ens egen hverdag. Så 
slip fantasien løs og tænk over, 
hvordan du nemmest bliver klar 
til sortering.



Kaffegrums og filtre

Kød, ben- og knoglerester

Køkkenrulle brugt i køkken

Madrester (uden emballage)

Te og teposer

Æggeskaller

Afskårne blomster

Husk altid knude 
på posen

Plastflasker

Plastbakker

Plastdunke

Plastlåg

Plastfolie og -poser

Bobleplast

Husk, at skrue låget  
af og tøm dunke  

og beholdere.  

Skyl evt. i koldt  
vand.



Glasflasker

Konservesglas

Krydderi-, medicin- og  
pilleglas

Syltetøjsglas

Drikkeglas og -kander 
(ikke krystal)

 Husk, at dit affald 
skal være uden 

madrester og flasker 
og glas uden låg.

Konservesdåser

Øl- og sodavandsdåser 
uden pant

Alubakker og 
fyrfadsbeholdere

Kapsler

Metallåg

Stanniol

Husk, at metal- 
emballage skal være 

tømt og ikke være 
i poser



Aviser

Breve og kuverter

Kartonemballage 
(fra fx tandpasta, 
tamponer og havregryn)

Printerpapir

Reklamer og ugeblade

Kartonruller fra toilet- 
og køkkenrulle

Fjern plastomslaget 
om magasiner

Nej tak til plastposer 
og flamingo 

Bølgepap

Papkasser

Papemballage

Pap skal være 
rent og tørt



Mælke- og juicekartoner

Bleer og hygiejnebind

Beskidt mademballage

Kattegrus og 
hundehøm-høm-er

Pizzabakker

Cigaretskod

Husk altid knude 
på posen

Batterier
Der er forskellige måder 
at aflevere batterier på 
afhængig af boligtype 
og affaldsgård. 
Læs mere på Køge 
Kommunes hjemmeside 
koege.dk/affald.

Hent vores app 
Affaldsportal 
til din mobiltelefon 
og se, hvordan 
man sorterer. 

Storskrald
Du kan aflevere en stor del af dit sorterede affald og større ting 
til storskrald. Spørg dit ejendomskontor eller den affaldsansvar-
lige i din boligforening, hvis du er i tvivl om, hvordan stor-
skraldsordningen fungerer hos dig.

Genbrugspladser
Du kan altid bruge de to genbrugspladser i Køge Kommune. Her 
kan du aflevere alle typer affald bortset fra dagrenovation.

Køge Genbrugsplads  Bjæverskov Genbrugsplads
Tangmosevej 104 B  Pilebækvej 23
4600 Køge   4623 Bjæverskov

Tilmeld dig den døgnåbne service på koege.dk/affald.  
Så kan du benytte pladserne døgnet rundt.



Vil du vide mere?
Du kan se meget mere om affald og genbrug på 
Køge Kommunes hjemmeside: koege.dk/affald 
hvor du kan få tips til sortering.
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Torvet 1, 4600 Køge


